
Вх. номер: КСИ-105

Дата: ...................................

СТАНОВИЩЕ
за извършена проверка

от външен експерт по чл. 232а ЗОП

на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на процедура,
избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-105/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20190528-00015-0036

Възложител: КонтурГлобал Марица изток 3 АД

Вид на възложителя:
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)

секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата Публично състезание

Процедурата е „ускорена“:
Да

Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки

Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:
Текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и
климатични инсталации на територията на ТЕЦ
КонтурГлобал Марица Изток 3

Обособени позиции:
Да Брой:

Не

Професионалната област, в
която попада предметът на
възлаганата поръчка (според
възложителя):

28. Енергетика

Срок за изпълнение: 12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 366 000,00

Финансиране: Изцяло от националния бюджет
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Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите

Оптимално съотношение качество/цена
Коментари и други бележки:

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Текуща и аварийна
поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ
КонтурГлобал Марица Изток 3“, като възложителят на обществената поръчка е
секторен - - Изпълнителният Директор на КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3
АД, в съответствие с чл. 5, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Видът на процедурата е публично състезание (съгласно чл.18, ал.1, т.12 на
ЗОП), като съгласно разпоредбата на чл.18, ал.2 на ЗОП всички заинтересовани
лица могат да подадат оферта. Прогнозната стойност на поръчката доставка е в
съответствие със стойностния праг по чл.20, ал.2, от ЗОП.

Обект на поръчката е доставки, в съответствие с чл.3, ал.1, т.3 на ЗОП.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която се определя по критерий „най-ниска цена“.

РАЗДЕЛ IІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
Проекта на техническа спецификация
Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика – раздели

III.3) и III.4) се изтриват)
Коментари и други бележки:
Методика за оценка на предложенията не е налична, избран е критерий за
възлагане на поръчката съгласно чл. 70, ал.2, т. 1 от ЗОП – най ниска цена.

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката

ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на ЗОП

1. Техническите спецификации са определени по един от начините, посочени
в чл. 48, ал 1 ЗОП.
(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП).

Да

Не
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2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или
техническо одобрение е допълнено с думите „или еквивалентно/и“.
(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на
кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на обществената
поръчка и не създават необосновани пречки при нейното възлагане в
условията на конкуренция.
(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП).

Да

Не

4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел, източник
или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите,
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка,
патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до
облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти.
Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или
еквивалентно/и“.
(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

5. В техническите спецификации е посочено изискване за прехвърляне на
правата върху интелектуална собственост.

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически лица,
техническите спецификации, които определят характеристиките на предмета
на поръчката, са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания
или осигуряват възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.

(вж. 48, ал. 5 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни
изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с увреждания или
условия за ползване от такива хора, в техническите спецификации е
включена препратка към тези изисквания.

(вж. 48, ал. 6 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и използване
на услуги и продукти, които се основават на обработване на лични данни или
обработват лични данни, и когато съответното обработване на лични данни
попада в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.),
техническите спецификации са съобразени с правилата за защита на лични
данни съгласно чл. 25 от същия регламент.

(вж. 48, ал. 7 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

9. Когато в техническите спецификации, в се изискват „Маркировки“ за
доказване на съответствие с конкретни екологични, социални или други
характеристики, маркировките отговарят на изискванията, посочени в чл. 51,

Да

Не
Не е

приложимо
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ал. 1 ЗОП.

10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат всички
еквивалентни маркировки, както и други подходящи доказателства за
съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП.

Да

Не

Не е
приложимо

11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от орган за
оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, като
доказателство за съответствие с изискванията или критериите, свързани с
изпълнението на поръчката.
(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от конкретен
орган за оценяване на съответствие, се признават сертификати и от други
еквивалентни органи, както и подходящи доказателства за съответствие.
(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП).

Да

Не
Не е

приложимо

13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно или в
комбинация с други изисквания или параметри, ограничават конкуренцията
(вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).

Да

Не

Не е
приложимо

14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация,
необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните
предложения.

Да

Не

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия или
изисквания.

Да

Не

16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности, които
следва да се реализират в рамките на възлагания договор, според обекта
/предмета на поръчката.

Да

Не

Не е
приложимо

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които
представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се възложат
на различни изпълнители.

Да

Не

Не е
приложимо

18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни
средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, възложителите са
приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез включването им в
техническата спецификация или методиката за оценка (освен в случаите по
чл. 47, ал. 7).
(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП)

Да

Не

Не е
приложимо

Констатации и препоръки:

По т.1: Критерият е изпълнен, като техническата спецификация е
определена съгласно чл.48, ал.1, т.1 на ЗОП - чрез посочване на работните
характеристики или функционалните изисквания, които позволяват точно
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определяне на параметрите на предмета на поръчката (Текуща и аварийна
поддръжка на вентилационни и климатични инсталации на територията на ТЕЦ
КонтурГлобал Марица Изток 3), техническите изисквания за изпълнение
поръчката и други допълнителни изисквания.

По т.2: Критерият е изпълнен - при позоваването на стандарти е записано
"или еквивалентен“.

По т.3: Критерият е изпълнен – изискванията към участниците не
ограничават равния достъп до процедурата.

По т.4: Критерият е изпълнен. Изключение са случаите, когато чрез модел,
марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му
съоръжение, за което са предназначени услугите, предмет на поръчката.

По т.5: Не е посочено изискване за прехвърляне на правата върху
интелектуална собственост.

По т.6: Критерият е неприложим.

По т.7: Няма конкретни такива разпоредби в актове на Европейския съюз.

По т.8: Критерият е неприложим.

По т.9: Критерият е неприложим - не се изискват „Маркировки“

По т.10: Критерият е неприложим.

По т.11: Възложителят изисква от участниците сертификат, като
доказателство за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на
поръчката.

По т.12: Критерият е неприложим – Възложителят не изисква сертификат,
изготвен от конкретен орган за оценяване - посочил е необходимия документ: напр.
"Сертификат на основание член 17в от закона за чистота на атмосферния въздух
във връзка с член6(2) на регламент (ЕО)№303/2008, за установяване в
съответствие с регламент ЕО №842/2006" и "документ за квалификация за
извършване на сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и
термо помпи и проверка за херметичност".

По т.13: Критерият е изпълнен - не са установени текстове или параметри,
които самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри
ограничават конкуренцията.

По т.14: Критерият е изпълнен - Техническата спецификация съдържа
достатъчно информация, необходима на участниците за изготвяне на офертите.

По т.15: Критерият е изпълнен - няма противоречащи си условия или
изисквания в техническата спецификация.
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По т.16: Критерият е изпълнен - ясно и точно са изброени дейностите,
предмет на възлагания договор.

По т.17: Критерият е изпълнен - в Техническата спецификация не са
обединени дейности, които представляват интерес за различни лица, и които
биха могли да се възложат на различни изпълнители.

По т.18: Критерият е неприложим.
Препоръки: Не са необходими.

ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията на
законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на поръчката

При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.:

Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на
енергообзавеждането

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за
производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически
централи и мрежи

Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и
отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламенти (ЕС) № 517/2014;
(ЕС) 2015/2067
Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически
и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически
съоръжения
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Закон за чистотата на атмосферния въздух
Процедура по заваряване, топлинна обработка и без разрушителен контрол
на заваръчни съединения на тръбопроводи
Инструкция OI_2_04_016 „Работа в ограничени пространства”
Инструкция OI_2_04_022 „Работа с газови бутилки”

Констатации и препоръки:

Не са открити несъответствия на техническата спецификация с
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изискванията на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на
поръчката.

Техническата спецификация предоставя ясна и точна информация за
изискванията, целите и задачите на обществената поръчка, и подготовката на
офертите.

Предметът на процедурата е детайлно описан: Текуща и аварийна
поддръжка на вентилационни и климатични инсталации, инсталирани на
територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Всички дейности са
подробно и недвусмислено дефинирани - Текуща поддръжка на Вентилационни
системи (Подмяна на въздушните филтри, Проверка на изходните жалузи,
Ревизия на въздушния бокс, Проверка на релейно контакторната апаратура);
Текуща поддръжка на климатици с отдавана мощност до 18000 BTU - изброени
са всички спефицифични изисквания; Текуща поддръжка на климатици с
отдавана мощност до 18000 BTU - изброени са всички спефицифични
изисквания. Указан е вида и начина на осъществяване на възникнала аварийна
поддръжка на съоръженията. Предоставени са технически характеристики на
притежаваното от Възложителя ободурване, за което се отнясят услугите по
предмета на поръъчката. Подробно е описано работното време и изискванията
към графика на изпълнение на услугите. Изчерпанелно са описани изискванията
към мерките за безопасност, лични предпазни средства, правила за работа.
Описан е целия процес по възлагане и отчитане на дейностите.

Техническото задание е съобразено с текущото законодателство и
относимите наредби. Предоставената информация е достатъчна за изготвяне на
техническа и ценова оферта.

Препоръки: не са необходими.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

Поради липса на методика раздели ІІІ.3 и ІІІ.4 са изтрити

РАЗДЕЛ V
Данни за външния експерт, извършил проверката

Три имена Даниел Емилов Антонов

Регистрационен № в Списъка
по чл. 232а ЗОП: ЕТС-70

Област на компетентност: 28. Енергетика

Избран въз основа на жребий,
проведен на: 04.06.2019 г.

Договор №/година: КСИ-105/2019 г.
Коментари и други бележки:
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Подпис: /…/
(подписва се с електронен подпис на лицето)


